TISKOVÁ ZPRÁVA
Hello půjčka přináší klientům nejlepší pojištění
schopnosti splácet na českém trhu
Praha (17. června 2020) – Žebříček pojištění schopnosti splácet
spotřebitelský úvěr, který sestavuje finanční server Finparáda.cz, má
novou jedničku. Stalo se jí Pojištění schopnosti splácet, které k půjčce
nabízí Hello bank! Nejlepšího hodnocení dosáhl tento produkt zejména
díky svému širokému pojistnému krytí a také snadné dostupnosti a
transparentnosti s minimem vstupních podmínek. Inovované Pojištění
schopnosti splácet Hello půjčku banka poskytuje ve spolupráci se
sesterskou společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna od 11. 3. 2020.

„Hodnocení je pro nás velmi potěšující. Zároveň ukazuje, že jsme díky spolupráci
v rámci naší mateřské skupiny BNP Paribas schopni rychle a efektivně reagovat
na potřeby klientů a nabídnout jim unikátní produkt. Věříme, že výhledově tento
produkt rozšíříme i na další úvěrové produkty v našem portfoliu”, říká Gabriela
Pithartová, Brand & Customer Experience Director Hello bank!
Na základě parametrů hodnocení, do kterých vstupuje z 50 % rozsah pojištění, ze
30 % výluky z pojištění a z 20 % cena, posoudil finanční server Finparáda.cz
Pojištění schopnosti splácet pro Hello půjčku jako aktuálně nejlepší produkt
pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr na českém trhu. Unikátní je
zejména krytí i invalidity II. stupně či vyplácení bonusu na účet klienta v případě
jeho pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání.
Nové Pojištění schopnosti splácet Hello půjčku banka vyvinula ve spolupráci s BNP
Paribas Cardif Pojištovnou, která stejně jako Hello bank! patří do finanční skupiny
BNP Paribas. Pojištění je poskytováno celkem ve 4 verzích v ceně od 7,5% do
12,9% z měsíční splátky. Cenově nejdostupnější verze Standard kryje případy
úmrtí, invalidity II. a III. stupně i pracovní neschopnost. U všech variant platí
pojišťovna v případě pracovní neschopnosti (nebo ztráty zaměstnaní tam, kde je
kryto pojištěním) bance nejen úvěr, ale navíc klientovi vyplácí i bonus ve výši
měsíční splátky, a to až do 5 000 Kč.
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O BNP Paribas Personal Finance
Přední poskytovatel osobních půjček ve Francii a v Evropě BNP Paribas Personal Finance je
stoprocentní dceřinou společností skupiny BNP Paribas, která působí ve třiceti zemích a zaměstnává
téměř 20 tisíc lidí.
Prostřednictvím svých obchodních značek, jako je Cetelem, Findomestic v Itálii nebo AlphaCredit
v Belgii, nabízí kompletní škálu osobních půjček v prodejních místech včetně prodejců automobilů
nebo přímo ve svých centrech vztahů se zákazníky či na internetu. V Bulharsku, Francii, Německu
a Itálii tuto nabídku ještě doplňují pojišťovací a spořicí produkty. Díky svým zkušenostem s prodejem
úvěrových produktů a integrovaných služeb přizpůsobených obchodním a komerčním cílům partnerů
BNP Paribas Personal Finance vyvinula strategii aktivního partnerství s obchodníky, výrobci a prodejci
automobilů, on-line obchodníky a finančními institucemi (banky a pojišťovny) a je rovněž předním
specialistou v oblasti zvyšování finanční gramotnosti a šíření osvěty ohledně bezpečných úvěrů.
www.bnpparibas-pf.com

O skupině BNP Paribas
Skupina BNP Paribas patří mezi přední evropské banky s celosvětovým dosahem. Působí v 75 zemích
světa a zaměstnává více než 190 tisíc lidí, z toho přibližně 146 tisíc v Evropě. Skupina se zaměřuje
především na domácí trhy a mezinárodní finanční služby (sítě retailového bankovnictví a finanční
služby zastřešuje divize retailového bankovnictví a služeb) a na korporátní a institucionální
bankovnictví, které slouží klientům z řad velkých korporací a také institucionálním investorům.
Skupina pomáhá svým klientům (jednotlivci, sdružení, podnikatelé, malé firmy, korporátní
a institucionální klienti) realizovat projekty s využitím řešení od financování přes investování či
úspory až po pojištění. V Evropě skupina působí na čtyřech domácích trzích (Belgie, Francie, Itálie
a Lucembursko) a BNP Paribas Personal Finance je jedničkou ve spotřebitelských úvěrech. Svůj
model integrovaného retailového bankovnictví skupina rozvíjí ve Středomoří, Turecku, východní
Evropě a prostřednictvím rozsáhlé sítě také na západě USA. V oblasti korporátního a institucionálního
bankovnictví a mezinárodních finančních služeb zaujímá čelní místo v Evropě, má silné zastoupení
v Jižní a Severní Americe a prožívá rychlý růst v Asii a Tichomoří.
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